
 

MIKOLO NY AINA 
(vertaald: het leven koesteren) 
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Gun hen een school van hoop
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1. Inleiding 
U heeft een groots project in handen. Een project dat kansarme kinderen door  
onderwijs hoop geeft en een toekomst verwachting. Het betreft kinderen in de wijk 
Ambohidratrimo van de hoofdstad van Madagaskar, Antananarivo. 
Het project is bepaald niet klein en zal gefaseerd worden uitgevoerd. Het bestuur van de 
stichting die de school beheerd zich vastgelegd aan dit project. Het bestuur bestaat uit 
toegewijde mensen. 

De doelstelling in het kort is: 
Kansarme kinderen tussen vier en achttien jaar  

in de wijk Ambohidratrimo van de hoofdstad van Madagaskar, Antananarivo  
middels onderwijs opleiden voor een beroep en ze zo een hoopvolle toekomst bieden.  

Het projectplan omvat de aanschaf van een stuk grond om daar gefaseerd een aantal 
schoolgebouwen op te zetten waarin leerlingen vanaf het vierde levensjaar kunnen worden 
opgeleid tot professionals. Wij zouden zeggen de basisschool, de middelbare school en het 
beroepsonderwijs in één. 

Voor dit project zijn mensen nodig, die mee willen helpen met de bouw en natuurlijk met 
financiële middelen. 

De ANBI geregistreerde Stichting Project Madagaskar ( RSIN 864318765 ) in Nederland heeft 
zich samen met YWAM Discovery ( http://project-madagaskar.nl ) achter dit grootse project 
geschaard en wil er alles aan doen om dit grandioos mooie plan werkelijkheid te laten worden.  

De nood is op dit moment hoog omdat de school op dit moment  een terrein huurt  en de 
overheid eisen stelt aan de omvang van het terreinoppervlak. Vanwege de eigenaar van het 
huidige terrein en de overheid moet de school verhuizen naar een andere plek in de buurt van 
deze wijk. 

Wij zoeken als stichtingsbestuur sponsors en partners om dit geweldige werk mogelijk te 
maken en nodigen u uit om partner te worden. 

Voorzitter/secretaris Penningmeester  Bestuurslid/Adviseur 
Yvonne Nijkamp  Saakje Rijkeboer  Maarten Bruynes 
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2. Samenvatting 
Om snel inzicht in het project te krijgen hebben we hier een korte samenvatting  
zodat u niet alle hoofdstukken direct hoeft te lezen om een indruk te krijgen.  
2.1. de missie 

De huidige omstandigheden in de armste wijk Ambohidratrimo van de hoofdstad 
Antananarivo van Madagaskar zijn miserabel. Voor jonge kinderen is er geen uitzicht op 
een beter bestaan of betere leefomstandigheden. Reden daarvoor is dat onderwijs te 
duur en te ver weg is en criminaliteit een aanlokkelijke manier van overleven is. 
De stichting Project Madagaskar wil kansarme kinderen tussen vier en achttien jaar, in de 
wijk Ambohidratrimo van de hoofdstad van Madagaskar, Antananarivo, middels onderwijs 
opleiden voor een beroep en ze zo een hoopvolle toekomst bieden. 

2.2. de huidige school “Mikolo Ny Aina” een antwoord 
Deze school die sinds 2017 onderwijs verzorgt voor deze wijk geeft kinderen weer hoop 
op een betere toekomst en betere leefomstandigheden. Met een aangepast Frans 
onderwijs systeem met een holistische benadering krijgen de kansloze kinderen een 
opleiding voor een beroep waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
Met de huidige school Mikolo Ny Aina wordt een antwoord gegeven op de nood echter… 
Het zou maar zo kunnen dat de school die in 2017 gestart is met zeventien leerlingen weer 
zou moeten stoppen.  
De redenen zijn:  
1. de huidige verhuurder van het terrein waarop houten lokalen zijn gebouwd wil de 

grond niet verkopen en omliggende landeigenaren ook niet. 
2. de eigenaar heeft bepaald dat het huurcontract afloopt eind 2024. De eigenaar is 

inmiddels overleden maar wat doen de erflaters? 
3. de overheid eisen is gaan stellen aan de oppervlakte van het terrein. `Het school terrein 

moet minimaal vijfduizend vierkante meter grond zijn en dat is op dit moment niet het 
geval 

4. de groei van het aantal leerlingen de afgelopen jaren van circa veertig tot vijftig per jaar 
is een probleem geworden omdat er geen ruimte meer is. 

schooljaren leerlingen leerkrachten klaslokalen

2017-2018 17 3 3

2018-2019 35 5 3

2019-2020 45 10 4

2020-2021 84 12 8

2022-2023 131 21 12
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2.3. filosofie kosten en inkomsten gebouwen 

De enige redelijke optie is om nieuw te gaan bouwen op een terrein dat aan de 
overheids eisen voldoet. Het terrein moet dan voor de leerlingen wel weer in de 
buurt van de wijk liggen en dat heeft zo zijn gevolgen voor de prijs per vierkante meter 
grond. 
Het concept van waaruit gewerkt wordt om de school rendabel te kunnen laten draaien is 
als volgt:  
• kosten Er worden niet alleen lokalen voor de diverse lagen van onderwijs op het terrein 

gebouwd want;.  
• kosten ook willen we huisvesting bouwen in de vorm van kleine woningen voor de 

leerkrachten in de periode dat zij lesgeven.  
• inkomsten Tijdens de schoolvakanties staan deze woningen leeg en zijn daarmee 

geschikt om ze te verhuren als vakantiewoningen voor toeristen, die dan tevens op een 
beveiligde plek kunnen verblijven. Op deze manier leveren gebouwen ook weer geld 
op. Een reisbureau in Nederland heeft al interesse getoond. 

• inkomsten Tijdens de schoolvakanties staan de lokalen ook leeg. Deze zouden 
bijvoorbeeld ook aan kerken verhuurd kunnen worden voor hun activiteiten tijdens de 
zomer of voor trainingen in het algemeen. 

2.4. filosofie bouwen 
Voor de bouwfase is de filosofie omtrent mankracht als financiële slagkracht om: 
• lokale ondernemers en de betreffende buurtbewoners te betrekken; 
• samenwerking te zoeken met ngo’s (non-governmental  organisation) zowel lokaal als 

internationaal voor minimaal de duur van dit project; 
• samenwerking te zoeken met kerken zowel nationaal als internationaal voor minimaal 

de duur van dit project onder de voorwaarde dat dit geen extra lasten of verwachtingen 
schept bij met name lokale kerken; 

• fondsen te zoeken zowel nationaal als internationaal voor minimaal de duur van dit 
project.  

2.5. project fases 
2.5.1. een terrein met omheining( fase I )  
Daarom is er gezocht naar een goede en acceptabele plek om niet alleen een goede 
school neer te kunnen zetten maar ook om de verbinding met de wijk te houden. 
De prijs per vierkante meter voor een omheind terrein van vijfduizend vierkante meter 
komt neer op vijftig euro. De eerste fase van dit plan komt daarmee neer op een 
begroting van in totaal tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 250.000).  
2.5.2. gebouwen ( fase II ) 

NB MIKOLO NY AINA volgt de Franse onderwijsnormen en maakt gebruik van een 
gemengde pedagogiek gericht op een holistische ontwikkeling van de leerling! 

Zodra het terrein een omheining heeft kan er begonnen worden met de bouw van de 
eerste drie klaslokalen en een slaapruimte voor de kinderen van drie tot en met vijf jaar 
oud (1e gebouw). 
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Ook zullen sanitaire faciliteiten (zes voor vrouwen en vier voor mannen) worden 
gebouwd alsmede met een douche faciliteit voor kleuters (2e gebouw). 
Daarnaast dient er een gebouw te komen voor de administratie met 
vergaderruimtes e.d. (3e gebouw), voor de verplichte facilitaire diensten (beveiliging/
werkplaats/opslag) (4e gebouw) en een keuken met eetzaal (5e gebouw). 
De begroting voor elk gebouwen komt neer op circa dertigduizend euro. Voor deze fase is 
dus vijf maal dertigduizend euro (€ 150.000) begroot.  Een en ander is afhankelijk van de 
hulp en inzet van de bewoners uit de wijk en de samenwerkingspartners. 
2.5.3. gebouwen ( fase III ) 
Zodra de gebouwen van fase II klaar zijn zal begonnen worden met de eerste verhuizingen 
van leerlingen. Tegelijkertijd zal er gebouwd worden aan de volgende groep van vijf 
klaslokalen voor de kinderen van de leeftijdsgroep zes tot tien jaar. In het Franse 
onderwijssysteem is dat niveau één tot vijf (6e gebouw). 
Ook zal er huisvesting voor leerkrachten worden gebouwd. Twee gebouwen met kamers 
voor één persoons gebruik. (7e en 8e gebouw). 
Ook zullen de eerste van tien de geplande twintig bungalows op het terrein worden 
gebouwd zodat met de verhuur daarvan begonnen kan worden. (Een reisbureau in 
Nederland heeft al interesse getoond.) 
De begroting voor elk gebouwen komt neer op circa dertigduizend euro. Voor deze fase is 
dus drie maal dertigduizend euro voor de gebouwen en tien maal vijftienduizend euro 
begroot. Tezamen is dat tweehonderdveertigduizend euro  
(€ 240.000) begroot.  Een en ander is afhankelijk van de hulp en inzet van de bewoners uit 
de wijk en de samenwerkingspartners. 
2.5.4. gebouwen ( fase IV ) 
Zodra de gebouwen van fase III klaar zijn zullen de kinderen en betreffende leerkrachten 
gaan verhuizen. Tegelijkertijd zal er gebouwd worden  
In fase III bouwen we vier lokalen voor de leerlingen van elf tot en met veertien jaar oud, 
niveau zes tot en met negen (9e gebouw). Daarnaast nog zeven lokalen voor - wat wij de 
middelbare school zouden noemen - niveau tien tot en met 12. Waarbij niveau tien een 
basisjaar is en elf en twaalf opleiden voor wetenschappelijk, literair en 
ondernemingsvaardigheden (10e gebouw). 
Tenslotte moeten nog gebouwd worden: een gymzaal (11e gebouw), een kinderdagverblijf 
(12e gebouw), een aula (13e gebouw), en vijf bungalows a vijftienduizend euro per stuk.  
De begroting voor elk gebouwen komt neer op circa dertigduizend euro. Voor deze fase is 
dus vijf maal dertigduizend euro (€ 150.000) begroot en vijf maal vijftienduizend voor de 
bungalows (€ 75.000). Dit maakt voor deze fase een totaal van 
honderdvijfennegentigduizend euro (€ 195.000)  Een en ander is afhankelijk van de hulp 
en inzet van de bewoners uit de wijk en de samenwerkingspartners. 
2.5.5. afbouw ( fase V ) 
In de afbouwen fase worden nog vijf bungalows gebouw á vijftienduizend euro per stuk 
en worden er sportvelden aangelegd. De te verwachten kosten hiervoor zijn 
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000).  
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2.6. verkorte begroting  

Om de school te bouwen en op langere termijn draaiende te kunnen houden 
geven we hier een verkort inzicht in de te verwachten bouwkosten en jaarlijks 
terugkerende inkomsten en kosten. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten in acht 
genomen voor de eerste twee jaar: 
• 200 leerlingen 

➡ 50% betaalt volledig lesgeld is 100 leerlingen 
➡ 20% betaalt helft lesgeld is 40 leerlingen 
➡ 30% betaalt geen lesgeld is 60 leerlingen 

• 50 personeel 
➡ 30 betaalde leerkrachten 
➡ 10 betaald arbeidskrachten 
➡ 10 vrijwilligers 

• vrijwilligers inzet bij onderhoud door de ouders van niet en deels betalende leerlingen 
• kosten en inkomsten - voor zover mogelijk - berekent op basis van de afgelopen jaren. 

exploitatie nieuwbouw en school 

Nieuwbouw kosten

fase 1 € 250.000

fase 2 € 150.000

fase 3 € 240.000

fase 4 € 195.000

fase 5 € 75.000

Totaal € 910.000

Jaarlijkse inkomsten

bijdrage leerlingen (lesgeld & 
voedsel)

€ 10.000

bijdrage leerkrachten 
(huisvesting & voedsel)

€ 5.000

bijdrage sponsorplan leerlingen € 15.000

inkomsten uit verhuur € 8.000

inkomsten lokale sponsors € 1.000

Totaal € 39.000

Jaarlijkse kosten

salaris leerkrachten € 20.000

loonbelasting 8% € 1.600

voedselprogramma leerlingen € 12.000

belastingen € 1.500

verzekeringen € 1.500

administratie € 1.200

onderhoud gebouwen € 1.200

Totaal € 39.000
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3. Kansen voor Nederland 
3.1. samenwerkingsmogelijkheden 

3.1.1. voor kerken en gemeentes 
• kindernevendienst/kinderkerk (basisschool) 

- gebed 
- leerling(en) sponsor (contact mogelijkheid) 

• jeugdgroepen (middelbare school) 
- gebed 
- leerling(en) sponsor (contact mogelijkheid) 
- zendingsreis van 10 dagen met 1 begeleider op 4 kinderen 

• jongerengroepen (middelbare school en daarna) 
- gebed 
- leerling(en) sponsor (contact mogelijkheid) 
- fondsen werving middels acties (verkoop/auto’s wassen/ etc) 
- zendingsreis van 16 dagen met 1 begeleider op 10 jongeren om:  

✴ mee te bouwen 
✴ sport en evangelisatie 

• kerk/gemeente/diaconieën 
- gebed 
- collectes 
- leerling(en) en of leerkracht(en) sponsor (contact mogelijkheid)  
- fondsen werving middels acties (verkoop/auto’s wassen/ etc) 
- zendingsreis met of zonder begeleiding om:  

✴ mee te bouwen 
✴ sport en evangelisatie 
✴ mee te werken bij het koken 
✴ onderhoud gebouwen 
✴ in- en verkoop artikelen uit Madagaskar 

3.1.2. voor organisaties en bedrijven 
• langdurige samenwerking op het gebied van bouwen en onderhoud 
• langdurige samenwerking op het gebied van ontwikkelingswerk  
• samenwerking op het gebied van onderwijs en beroepsopleidingen (stages e.d.) 
• verhuur bungalows - vakantiereizen n e.d. 
• sponsoring/fondsen 
• langdurige samenwerking op het gebied van landbouw ontwikkeling 
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3.2. contact adressen 

IN NEDERLAND 

Stichting Project Madagaskar   Contact: mw. Y. Nijkamp (voorzitter) 
Esweg 42, 7683 VK Den Ham   Telefoon: +31 (0) 06 421 888 83 
RSIN: 864318765 (ANBI status)   E-mail: voorzitter@project-madagaskar.nl 
KvK: 62165      Website:  www.project-madagaskar.nl 

YWAM Discovery      Contact: dhr. M. Bruynes (adviseur) 
Patrijsstraat 5, 7491ZL Delden   Telefoon: +31 (0)6 53 555 291 
RSIN: 004063314 (ANBI status)   E-mail: discovery@ywam.nl 
KvK: 41038284      Website: www.ywamdiscovery.nl 
IN MADAGASKAR 
Ecole Mikolo Ny Aina 

adres:  LOT 105 Ambohidratrimo Antananarivo 105  
Contact:  dhr. Setra & mw. Mirana Andrianala 
Telefoon:  + 261 3485 472 41 of +261 3459 511 87 
E-mail: setraymirana@gmail.com 
Website: Facebook 

YWAM Land of Canaan 
adres:  LOT 105 Ambohidratrimo Antananarivo 105  
Contact:  dhr. Setra & mw. Mirana Andrianala 
Telefoon:  + 261 3485 472 41 of +261 3459 511 87 
E-mail: setraymirana@gmail.com  
Website: https://ywamlandofcanaan.org/ of Facebook
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